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Oude Grintweg 100

5688 MB Oirschot 

0411 - 673 155

Uw jaarkaart is geld waard!
Vraag binnen naar uw  

beschermersvoordeel.

w a n d e l r o u t e  H e r b e r g  D e  S c h u t s k u i l
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We bevinden ons hier in het grootste landschapsreservaat van 
Brabant, midden in Het Groene Woud. De naam komt van ‘mortel’, 
lemige grond. Die lag doorgaans laag en wisselde kleinschalig af 
met hoge gronden of ‘donken’. De erfgenamen van een boer 
ontvingen ieder evenveel mortel als donk, gemarkeerd door een 
heg of houtwal. De percelen werden hierdoor steeds kleiner en zo 
ontstond het kamertjes- of ‘coulissenlandschap’.

Steun ook de Natuur ‘dichtbij huis’ en wordt beschermer voor slechts €15,- per jaar. 
U steunt er de Brabantse natuur mee én geniet zelf ook van vele voordelen.  
www.brabantslandschap.nl 

D E  M O R T E L E N

Boomkikker
De boomkikker is na decennia van afwezigheid met succes 

geherintroduceerd. Op zwoele nachten in mei en juni zijn de 
koren van kwakende mannetjes tot op wel 1 km afstand te 
horen. Zijn biotoop bestaat uit ondiepe poelen, omringd  
door (braam)struweel.

Brede orchis
Door de bemesting van weiland te staken ontstaat bloemrijk 

grasland. Dit proces kun je versnellen door de fosfaatrijke bovenlaag af  
  te graven. In de schrale en vochtige weilanden groeien hierdoor 

inmiddels weer 1000-en orchideeën. 

Kleine ijsvogelvlinder
Deze vlinder kunnen we alleen behouden door stukjes bos 
open te kappen. Zo ontstaan ‘mantels’ en ‘zomen’, geleidelijke 
overgangen tussen gesloten en open vegetatie. Daar haalt de 

kleine ijsvogel zijn nectar van bloeiende bramen. 

Kleinschalig cultuurlandschap
Tot ongeveer 1950 – waarna de ruilverkavelingen toesloegen –  

zag half Brabant er uit als De Mortelen. Het beheer van Brabants 
Landschap is erop gericht dit ouderwetse boerenland in stand te houden.

Meer weten over  
De Mortelen  

& Het Groene  Woud?
Scan de QR-code.

Brabants Landschap
natuur dichtbij huis

fotografie  ˘  Rita van den Broek, James van Leuven, Bertus Webbink/kina, Huub Smeding,   |  ontwerp  ˘  x-hoogte

Word beschermer!


